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0573/2011. számú, 2220 aláírást tartalmazó petíció a Mavro Vouno 
Grammatikou területén javasolt hulladéklerakóra vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálat súlyos hibáiról és hiányosságairól, valamint az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok ehhez kapcsolódó megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A kelet-attikai Mavro Vouno Grammatikou közelében egy hulladéklerakó helyszínére 
hivatkozva a petíció benyújtója azt állítja, hogy a vonatkozó környezeti hatásvizsgálat súlyos 
hibákat és hiányosságokat tartalmaz. A projekt számára a Kohéziós Alapból támogatást ítéltek 
meg (C(2004)5509. sz. határozat), a végrehajtást azonban késleltette a helyi lakosok által a 
görög legfelsőbb bírósághoz benyújtott panasz. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a szóban 
forgó ügyben több uniós jogalkotási aktust is megsértettek, többek között a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet, a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról szóló 
2008/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, a felszín alatti vizek szennyezés és 
állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, 
az bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelvet, ezért az Európai Parlament közbelépését kéri az említett projekt leállítása 
érdekében.

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki, hogy a hulladéklerakót a kelet-attikai Grammatiko 
községben található Mavro Vounoban tervezik megépíteni. A petíció benyújtója szerint a 
projekt sérti az uniós környezetvédelmi jogszabályokat (nevezetesen a hulladéklerakókról 
szóló 1999/31/EK irányelvet1, a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet2 és az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelvet3). Továbbá a petíció benyújtója azt állítja, hogy a projekttel kapcsolatos környezeti 
hatásvizsgálat a görög hatóságok részéről súlyos hibákat tartalmaz.

a. A Bizottság által a Grammatikóban megépítendő hulladéklerakó vonatkozásában idáig tett 
intézkedések

A Bizottság először is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az utóbbi években a 
Grammatikóban tervezett hulladéklerakó megépítése kapcsán rendkívül sok panasz és egyéb 
levél jutott el hozzá. E panaszleveleket a petíció benyújtója és más panasztevők küldték; 
nevük a petícióhoz csatolt dokumentációban található, a petíció benyújtója őket képviseli. A 
petíció benyújtója 2011. április 8-án szintén panaszt tett a Bizottságnál. A Bizottság 2011. 
szeptember 9-i levelében arról tájékoztatta, hogy (a további bekezdésekben kifejtendő 
indokok miatt) nem áll fenn az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértése. Mivel a 
panasztevő nem válaszolt, az ügyet lezárták. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy két panasz alapján a Bizottság e témával kapcsolatban már 
két jogsértési vizsgálatot is indított a múltban: az elsőt 2004-ben, a másodikat 2008-ban annak 
ellenőrzésére, hogy a Görög Köztársaság teljesíti-e az uniós jogszabályokban foglalt 
kötelezettségeit. Mivel a Bizottság megállapította, hogy az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok (nevezetesen az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv és a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 
módosításáról szóló 1999/31/EK irányelv4) megsértésére nem került sor, ezért 2005. március 
16-án és 2008. június 5-én az ügyek nyilvántartásba vételéről határozott. 

Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az európai ombudsman 2011. március 20-án egy panaszlevél 
kézhezvételét követően vizsgálat indításáról határozott (432/2011/ANA). Az ügyet 2011. 
augusztus 1-jén lezárták. Az európai ombudsman a panasztevőt határozatában5 arról 
tájékoztatja, hogy „A panaszlevél másolatát az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 
szándékozom továbbítani, amelyhez mellékelem a panasz ombudsman által készített belső 
összefoglalóját és a Bizottság állításait is”. A Bizottság nem kívánja tehát az európai 
ombudsmannak benyújtott válaszában szereplő összes elemet megismételni. 

b. Nem áll fenn az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértése

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 312., 22.11.08, 3–30. o.
3 HL L 175., 05.07.85, 40–48. o.
4 HL L 78., 1980. 1.26., 32–37. o.
5 Lásd: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10775/html.
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A hulladékok hulladéklerakóban történő elhelyezése a hulladékgazdálkodás egyik módszere, 
amelyre a 99/31/EK irányelv rendelkezései vonatkoznak (engedélyezés, hulladékátvétel, 
ellenőrzés és megfigyelés a működési fázisban, lezárás és utógondozási eljárások). 
Egyértelművé kell tenni, hogy annak ellenére, hogy az uniós környezetvédelmi szabályok más 
eljárásokat részesítenek előnyben, a tagállamoknak a hulladéklerakás opcióját semmi esetre 
sem tiltják meg. Ugyanakkor a lerakóhelyek létesítése tekintetében el kell végezni a 
85/337/EGK irányelvben előírt környezeti hatásvizsgálatot. Az irányelv azonban azt nem teszi 
lehetővé a Bizottság számára, hogy a projekt célszerűsége vagy helyszínei tekintetében 
fellépjen vagy tartalmilag ellenőrizze a hatásvizsgálatot és a jóváhagyott környezeti 
jellemzőket (kivéve azt az esetet, amikor a tagállam az értékelés során nyilvánvaló hibát követ 
el1). Mindez a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik.  

Megjegyzendő, hogy a 2008/98/EK irányelv szerint a nemzeti hatóságok feladata annak 
megállapítása, hogy a hulladékgazdálkodás tervezése milyen (nemzeti, megyei vagy 
regionális) szinten történjék, illetve e hatóságoknak a hulladékártalmatlanítás módszereinek és 
helyszíneinek megválasztása tekintetében is mérlegelési jogkörük van. Mindezekre a 
Bizottság ellenőrzési jogköre nem terjed ki. Az attikai régió vonatkozásában a 
hulladékgazdálkodás regionális programja a 3164/2003. sz. törvénnyel egészült ki, amely 
hulladékkezelő létesítmények telepítésére alkalmas helyszíneket hagyott jóvá. E helyszínek 
közé tartozik Grammatiko is.

Jelen esetben a projektet a 85/337/EGK irányelv értelmében környezeti hatásvizsgálatnak 
vetették alá és az abban meghatározott eljárásokat figyelembe vették. A környezeti 
hatásvizsgálati eljárás végén a környezeti jellemzőket jóváhagyó 136945/5.12.2003 számú 
közös miniszteri határozatot fogadták el. Meg kell jegyezni, hogy a nyilvánosságot 
tájékoztatták és a projekt végleges jóváhagyása előtt megvolt a lehetőségük a 
véleménynyilvánításra. Ezenkívül az illetékes hatóságok a projekt jóváhagyása után 
tájékoztatták a nyilvánosságot és számukra valamennyi szükséges információt rendelkezésre 
bocsátották. A petíció benyújtójának és minden érdeklődőnek megvolt tehát a lehetősége a 
részvételre és a véleménynyilvánításra. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy a Grammatiko területén építendő hulladéklerakó projekt már 
kétszer képezte bírósági eljárás tárgyát. Először a görög Államtanács elé került az ügy –
amelyet Grammatiko lakossága nyújtott be a projekt környezeti jellemzőit jóváhagyó 
határozat ellen –, amelyet 2007. április 18-án elutasítottak. Az Államtanács úgy ítélte meg, 
hogy a Görög Köztársaság illetékes hatóságai által elvégzett környezeti hatásvizsgálat 
megfelelt a nemzeti és az uniós jogszabályok által megkövetelt minőségi kritériumoknak, 
lehetővé tette a hulladéklerakó esetleges működési zavarainak megelőzését és/vagy 
orvosolását, és ily módon nem lehetett megállapítani sem a nemzeti, sem az uniós jog 
semminemű megsértését. A Grammatiko régióban található Mavro Vounoban tervezett 
hulladéklerakó megépítésére irányuló projektet tehát a görög Államtanács plenáris ülése 
bírálta el. A nemzeti bíró, aki egyben az uniós jog alkalmazásáért felelős közösségi közjogi 
bíró is, elutasította a projekt környezeti jellemzőit jóváhagyó határozat ellen benyújtott 

                                               
1 Nem minősül nyilvánvaló értékelési hibának az, ha a projekt környezetre gyakorolt hatásai 
tekintetében a környezeti hatásvizsgálatban megfogalmazottaktól eltérő következtetésekre 
jutó vizsgálatok is léteznek.
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keresetet.

A Grammatiko lakossága által benyújtott második kereset az Európai Unió Törvényszéke elé 
került (T-13/08 sz. ügy) annak érdekében, hogy semmisítsék meg a Kohéziós Alapból „Az 
egészségügyi előírásoknak megfelelő hulladéklerakó »Mavro Vouno Grammatikou« 
helyszínen, az északkelet-attikai régió (Görög Köztársaság) hulladékkezelési és -gazdálkodási 
szervének keretében történő létesítése” projekt megvalósításához nyújtott pénzügyi 
támogatásról szóló, 2004. december 21-i E(2004) 5509 bizottsági határozatot. A Törvényszék 
elutasította a keresetet. 

Meg kell jegyezni azt is, hogy az E(2004) 5509 sz. határozat vonatkozásában – amellyel a 
Bizottság elfogadta a Grammatikóban tervezett hulladéklerakó megépítésére irányuló projekt 
társfinanszírozását – a projekt társfinanszírozása bizonyos külön feltételek tiszteletben 
tartásától függ, amelyeket belefoglaltak a társfinanszírozásról szóló határozatba. 

A Bizottság a szóban forgó projekt társfinanszírozásáról szóló határozat keretében 
rendelkezett az ahhoz szükséges információkkal, hogy meg lehessen állapítani a 
környezetvédelmi jogszabályok esetleges megsértését és megfelelő lépéseket lehessen tenni, 
amennyiben erre sor kerülne. Mivel a jogszabályok megsértésére nem került sor, a fent 
említett határozatot el lehetett fogadni. Ezt egyébként a Törvényszék is megerősítette azáltal, 
hogy elutasította a Bizottság határozatának megsemmisítésére irányuló keresetet. Ezenkívül e 
projekt végső kifizetése során a Bizottság ellenőrizni fogja, hogy a létesítmény üzemeltetése 
előtt adtak-e ki engedélyt a 99/31/EK irányelv 9. cikke értelmében. Ez az engedély, amelyet a 
helyszín megvizsgálása után bocsátanak ki, biztosítja, hogy a projekt az említett irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően működik, és magában foglalja azt is, hogy a levegő- és 
vízvédelemhez kapcsolódó valamennyi intézkedést megtették.

Ami a panaszosnak a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni 
védelméről szóló 80/68/EGK irányelvre1 (valamint a felszín alatti vizek szennyezés és 
állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK irányelvre2) való hivatkozását illeti, 
miszerint – saját szavaival – az irányelvet megsértették azáltal, hogy a fúrások szennyezést 
okoztak a tengeri ökoszisztémában, a Bizottság először is szeretné jelezni, hogy a fent említett 
irányelv csak a felszín alatti vizekre vonatkozik, a tengeri környezetre nem. Mindazonáltal, 
mégha az említett jogalap hibás is, a Bizottság hangsúlyozza, hogy a közös miniszteri 
határozattal jóváhagyott és az Államtanács határozatával megerősített környezeti jellemzők a 
bárminemű környezeti kár megelőzéséhez és/vagy a környezetnek esetlegesen okozott negatív 
hatások helyreállításához szükséges összes garanciát tartalmazzák. A Bizottság most újból 
megismétli, hogy a hulladékkal és vízzel kapcsolatos uniós jogszabályok megsértését csak 
akkor lehetne megállapítani, ha a hulladéklerakó működési fázisa során (és ez a fázis még el 
sem kezdődött) a hulladéklerakó nem a környezetvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően működne.

A panaszos azt állítja, hogy a hulladéklerakó építési munkálatai következtében a tengeri 
ökoszisztéma feltételezhetően szennyeződik. Erre vonatkozóan meg kell jegyezni, hogy a 
görög környezetvédelmi minisztérium környezetvédelmi ellenőrei a beérkezett panaszokat 
követően közbenjártak és magyarázatot kértek az attikai régió hatóságaitól. A regionális 

                                               
1 HL L 20., 1980. 1.26., 43–48. o.
2 HL L 372., 2006.12.27., 19–31. o.
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hatóságok cáfolták az állításokat; különösen a tengeri ökoszisztéma szennyezése és a 
hulladéklerakó építési munkálatai közötti okozati viszonyt vitatják, és más lehetséges okokat 
említenek, mégpedig azt, hogy a növényzet a 2009-es tűzvészeket követően pusztult el. Meg 
kell jegyezni, hogy a regionális hatóságok jelezték, hogy szinte naponta végeznek helyszíni 
ellenőrzéseket, és semminemű eltérést az elfogadott tanulmánytól ezidáig nem észleltek.

A petíció benyújtójának a projekt megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra 
(pl. a vízforrások szennyezésére) vonatkozó egyéb általános megállapításai tekintetében a 
hulladékkezelésre és a vizek védelmére vonatkozó irányelvek esetleges megsértése attól 
függően valósul meg, hogy a létesítmény miképpen üzemel majd, azaz megfelel-e vagy sem 
az uniós környezetvédelmi szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek.

Következtetés

A Grammatikóban található Mavro Vounóban tervezett hulladéklerakó megépítésére irányuló 
projektet a Bizottság három alkalommal vizsgálta meg: a 2004-ben és 2008-ban folytatott 
vizsgálatok kapcsán, de a projekt társfinanszírozására vonatkozó E(2004) 5509 sz. határozat 
elfogadása előtt is. Az uniós környezetvédelmi szabályozás semminemű megsértését sem 
lehetett felfedezni. Ezenkívül a szóban forgó projektet már két közösségi bíró is megvizsgálta.  
Mind a görög Államtanács, mind az EU Törvényszéke elutasította a Grammatiko lakossága 
által benyújtott keresetet, és megállapította a projekt, valamint a Bizottság által nyújtott 
társfinanszírozásra vonatkozó bizottsági határozat érvényességét. A környezetvédelemre 
vonatkozó uniós jogszabályok megsértését csak a hulladéklerakó működési fázisában lehetne 
megállapítani, amennyiben a hulladéklerakó az uniós jogszabályok által meghatározott 
környezetvédelmi követelményekkel és a kiadott engedéllyel ellentétesen működik.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A Bizottság meg szeretné erősíteni korábbi közleményét, illetve újfent alá szeretné 
támasztani, hogy az uniós környezetvédelmi jogszabályok semmilyen módon nem sérülnek. A 
szóban forgó projekt vonatkozásában már három közösségi bírósági határozat is született.  
Mind a görög Államtanács (2007-ben, illetve a közelmúltban 2012. január 13-án), mind az 
EU Törvényszéke elutasította a Grammatiko lakossága által benyújtott jogorvoslati kérelmet. 
Előbbi megállapította a projekt engedélyezési eljárásának érvényességét, utóbbi pedig 
elfogadhatatlansága miatt elutasította a Bizottság társfinanszírozásra vonatkozó határozatának 
megsemmisítésére irányuló kérést. 

2012. január 18-án azonban a környezetvédelmi ellenőri szolgálat vizsgálati jelentése a 
környezetvédelmi hatástanulmányban bizonyos, a projekt végrehajtása során megállapított 
hiányosságokat és mulasztásokat tárt fel (például nem elégségesen értékelték egy vízfolyás 
meglétét a projekt közelében, nem készült megfelelő tanulmány a régióban jelentkező 
szeizmikus aktivitásra vonatkozóan, stb.).

Ezen az alapon új kifogást nyújtottak be az athéni fellebbviteli törvényszék előtt. 2012. 
február 28-án az említett törvényszék úgy döntött, hogy 2012. március 16-ig, azaz az ügy 
tárgyalásának időpontjáig felfüggeszti a munkálatokat. Ezt a határozatot a törvényszék 2012. 
március 16-án 2012. május 21-i új határidővel hatályában fenntartotta. 
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Ezen elemek összessége sem teszi azonban lehetővé semmilyen esetben a Bizottság által 
kialakított elsődleges álláspont megváltoztatását. 

A Bizottság valójában emlékezetni szeretne arra, hogy a 2011/92/EU irányelv1 alapján 
továbbra is a tagállamok feladata a környezetvédelmi hatástanulmányok érdemi ellenőrzése; 
másrészt az említett irányelv nem rendelkezik az engedélyezett intézkedések felügyeleti 
rendszeréről. Jelen esetben ilyen ellenőrzést a környezetvédelmi ellenőrök közreműködésével 
végeztek annak megállapítására, hogy a projekt végrehajtása megfelel-e a jogszabályi 
követelményeknek.  Mivel a rendelkezésre álló és az engedélyezés során értékelt 
információkhoz képest hiányosságokra és mulasztásokra derült fény, most már az illetékes 
görög hatóságok feladata, hogy meghozzák az említett hibák orvoslásához szükséges 
korrektív intézkedéseket (pl. a megadott engedély felülvizsgálata). 

Emellett meg kell jegyezni, hogy amint azt a Bíróság több alkalommal (például a C-555/07. 
sz. ügyben 2010. január 19-én hozott ítéletének 48. pontjában) megerősítette, a nemzeti 
bíróságok szintén alkalmasak arra, hogy a nemzeti jogot az Európai Unió jogának fényében 
értelmezzék, és alkalmazzák ez utóbbit. 

„Ebből következik, hogy a nemzeti jog alkalmazása során a nemzeti jog értelmezésére 
hivatott bíróságnak annak érdekében, hogy elérje az irányelv által kívánt eredményt, és ily 
módon megfeleljen az EUMSZ 288. cikk harmadik bekezdésének, mindent meg kell tennie 
azért, hogy e feladatát az irányelv szövege és célja alapján lássa el (lásd ebben az értelemben 
a fent hivatkozott von Colson és Kamann ügyben hozott ítélet 26. pontját, a fent hivatkozott 
Marleasing-ügyben hozott ítélet 8. pontját, a fent hivatkozott Faccini Dori-ügyben hozott 
ítélet 26. pontját, valamint a fent hivatkozott Pfeiffer és társai egyesített ügyekben hozott ítélet 
113. pontját). A nemzeti jog megfelelő értelmezésének követelménye a Szerződés rendszeréből 
következik, amennyiben lehetővé teszi a tagállami bíróságnak, hogy az előtte folyó ügyben 
hozott határozata során hatáskörének megfelelően biztosítsa az uniós jog hatékony 
érvényesülését (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Pfeiffer és társai egyesített 
ügyekben hozott ítélet 114. pontját).” (A fent említett ítélet 48. pontja.)

Ezzel összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy ezt az elvi álláspontot az Európai 
Parlament is megfogalmazta a Petíciós Bizottság 2009-es év során folytatott tanácskozásairól 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában (2009/2139(INI)), amelynek K. 
preambulumbekezdése a következőt mondja ki:

„mivel a polgárokban különösen azt kell tudatosítani, hogy – az európai 
ombudsman által a Bizottság elleni 822/2009/BU sz. panaszbeadvány 2009. 
decemberi lezáró határozatában elismertek szerint – a nemzeti bírósági 
eljárások az európai jogszabályok tagállami végrehajtásának folyamatába 
tartoznak, és a Petíciós Bizottság nem foglalkozhat nemzeti bírósági eljárások 
alá tartozó ügyekkel, illetve nem vizsgálhatja felül az ilyen eljárások 
kimenetelét.”

Az egy hulladéklerakó Grammatikóban való megépítésére irányuló projekt vonatkozásában a 

                                               
1 HL L 26., 2012.1.28.
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görög Államtanács már két határozatot hozott, az EU Törvényszék pedig a szóban forgó 
harmadik ítéletet hozta (mindhárom a projekt folytatása mellett szólt), és új eljárás van 
folyamatban az athéni fellebbviteli törvényszék előtt.

A Bizottság hangsúlyt szeretne fektetni az Európai Parlament uniós belső politikáért felelős 
főigazgatósága által kiadott „Waste management in Europe: main problems and best 
practices” (PE 453.194) című dokumentumra is, amely 2011. szeptember 15-én készült a 
Petíciós Bizottság kérésére, és amely arra a következtetésre jutott a grammatikói 
hulladéktároló ügyében, hogy:

„A rendelkezésre álló információk arra engednek következtetni, hogy a grammatikói 
hulladéklerakó és hulladékfeldolgozó központ komoly kísérlet arra, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül csökkentse a kezeletlen vagy rosszul kezelt hulladék által okozott környezeti és 
egészségügyi hatásokat. 
(…) 

A kutatás során megismert információból az a benyomás alakul ki, hogy a hatóságok 
igyekeznek a legjobb megoldást megtalálni és végrehajtani egy nehéz problémára olyan 
módon, hogy az teljes mértékben összhangban legyen az uniós rendelkezésekkel. A 
rendelkezésre álló információ nem elegendő ahhoz, hogy olyan következtetésekre jussunk, 
hogy mit lehetett volna jobban csinálni a helyi lakosság jobb bevonásába, illetve 
megnyugtatására.”

Végül a Bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy egy embercsoport vagy egy közösség 
valamely projekttel szemben tanúsított ellenállása, legyen az bármennyire is elkeseredett, 
önmagában nem teszi lehetővé sem azt, hogy az említett projektet jogszabályba ütközőnek 
nyilvánítsák, sem pedig azt, hogy ne tartsák tiszteletben az igazságszolgáltatási szervek által 
már meghozott határozatokat. 

Következtetés 

Az uniós környezetvédelmi szabályozás megsértését ebben a szakaszban nem lehetett 
megállapítani. Ezt három esetben megerősítették a görög Államtanács és az EU 
Törvényszékének határozatai. A görög hatóságoknak ellenben meg kell hozniuk a 
környezetvédelmi ellenőrök által 2012. január 18-án azonosított hiányosságok és mulasztások 
orvoslására szolgáló megfelelő intézkedéseket. Ezen intézkedések meghozatalát az athéni 
fellebbviteli törvényszék előtt folyó eljárás révén is ellenőrzik. 

Az uniós jogszabályok megsértését csak akkor lehetne megállapítani, ha a projekt indulásakor 
nem felelne meg az említett környezetvédelmi jogszabályokban említett kötelezettségeknek.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV.II): 2013. június 28.

A Bizottság 2013. április 25-i ülésén tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy Marathon 
önkormányzata a projekt megsemmisítése iránti keresetet nyújtott be a görög Államtanácshoz. 
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Az Államtanács 2013. május 21-én elutasította a szóban forgó keresetet.  Ily módon a 
legfelsőbb közigazgatási bíróság már harmadik alkalommal (a 2007. és 2012. évi határozatot 
követően) döntött a projekt folytatása mellett.

Következtetés

A görög Államtanács legutóbbi határozata ismét megerősíti mind a Bizottság álláspontját, 
miszerint nem került sor az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésére, mind az 
Európai Parlament álláspontját, amelyet az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága által 
kiadott, „Waste-management in Europe: main problems and best practices” (PE 453.194) 
című, a korábbi közleményben már említett dokumentum tartalmaz.


